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بمجال تقنیات زیادة بمحافظة نینوى یارة لمزارعي الخضر في ناحیة القالمعرفیة االحتیاجات التدریبیة 
  *وعالقتھا ببعض المتغیرات اإلنتاج

  رضوان ذنون یونس الخشاب    نجم الدین عبدهللا سلیم
  جامعة الموصل، العراق/ كلیة الزراعة والغابات / قسم اإلرشاد الزراعي ونقل التقنیات 

  
  الخالصة

للتRRدریب بمحافظRRة نینRRوى فRRي ناحیRRة القیRRارة  دف البحRRث تحدیRRد حاجRRة مزارعRRي الخضRRراسRRتھ
إنتRRاج الخضRRر، وتحدیRRد زیRRادة للتقنیRRات الزراعیRRة الموصRRى بھRRا مRRن قبRRل مدیریRRة زراعRRة نینRRوى بمجRRال 

ختیRارھم مزارعRاً تRم ا ٦٢شملت عینة البحRث . الفروق في درجة الحاجة للتدریب وفقاً لبعض المتغیرات
وتRRم تصRRمیم اسRRتمارة اسRRتبیان خاصRRة لتحدیRRد االحتیاجRRات مRRن مجتمRRع البحRRث، % ١٠یمثلRRون عشRRوائیاً 

االستمارة بعرضھا على أسRاتذة قسRم اإلرشRاد التدریبیة عن طریق المزارعین أنفسھم، وبعد قیاس صدق 
وثبRات سRة الحRدائق الزراعي ونقل التقنیات واألساتذة المختصین بزراعRة الخضRر فRي قسRم البسRتنة وھند

تRRم جمRRع البیانRRات بالمقابلRRة . بطریقRRة التجزئRRة النصRRفیة والتعRRدیل بمعادلRRة سRRبیرمان بRRراوناالسRRتمارة 
م وتحلیلھRRا باسRRتخدام المتوسRRط الحسRRابي واالنحRRراف المعیRRاري واالختبRRار التRRائي ٢٠١١الشخصRRیة عRRام 

راع المبحRوثین ذكRروا بRأنھم مRن الRز% ٥٣.٢٢٦وأسفرت نتائج البحث أن . والس –واختبار كروسكال 
كیفیRRة الحفRRاظ علRRى خصRRوبة (بحاجRRة كبیRRرة للتRRدریب علRRى التقنیRRات الزراعیRRة الموصRRى بھRRا، وإن فقRRرة 

أحرزت المرتبة األولى في حاجة المبحوثین للتدریب، كما تبین وجRود فRروق معنویRة فRي درجRة ) التربة
 نRRوع المھنRRةو ة المزرعیRRةزنRRوع الحیRRاو سRRرةنRRوع األ(حاجRRة المبحRRوثین للتRRدریب وفقRRاً للمتغیRRرات اآلتیRRة 

فRي حRین ال توجRد فRروق معنویRة ). االجتمRاعيعدد سنوات زراعRة الخضRر والمركRز و مستوى التعلیمو
وأوصRى الباحثRان بضRرورة . التدریب السابق ومستوى االتصRال بمصRادر المعلومRات الزراعیRة: وفقاً لـ

Rي ناحیRر فRادة إعداد البرامج التدریبیة لزراع الخضRال زیRا بمجRى بھRة الموصRات الزراعیRارة للتقنیRة القی
  .إنتاج الخضر وحسب األولویات التي أظھرتھا نتائج البحث

  
  المقدمة

لقد أصبحت التقنیات الزراعیRة تRؤدي دوراً ھامRاً فRي تطRویر أوضRاع األمRن الغRذائي مRن خ榜Rل 
االسRتخدام تھ، حیث تشمل تلك التقنیات مساھمتھا في زیادة اإلنتاجیة وتقلیل تكالیف اإلنتاج وتحسین نوعی

ألسRمدة والمبیRدات الكیمیائیRة والمكننRة الزراعیRة الحدیثRة وطRرق الRري الحدیثRة والبRذور العلمي الكفRوء ل
وإن تطRRویر القطRRاع الزراعRRي یتطلRRب وجRRود قRRوى ، )٢٠٠٠، مجھRRول(ذات المواصRRفات العالیRRة اإلنتRRاج 

نتاج الحدیثة واسRتخدامھا بشRكل أمثRل لرفRع مسRتوى اإلنتRاج بشریة كفوءة قادرة على استیعاب أسالیب اإل
، وإن ھناك قبRوالً واسRعاً علRى أن اإلرشRاد الزراعRي بوصRفھ )٢٠٠٤الطائي، (إلى المستویات المطلوبة 

وظیفRRة حكومیRRة مسRRؤوالً عRRن تزویRRد الRRزراع بالمعلومRRات والخRRدمات التعلیمیRRة عRRن التقنیRRات الزارعیRRة 
)Watts ،ة ، ذلك ألن ا)١٩٨٤Rویر الزراعRدیث وتطRول تحRز حRادي یتركRاز اإلرشRي للجھRدور الرئیسRل

مRRن خ榜RRل تعلRRیم الRRزراع الطRRرق واألسRRالیب الزراعیRRة الحدیثRRة وإقنRRاعھم بقبRRول وتطبیRRق التوصRRیات 
الوصRRول إلRRى أعلRRى إذ أن ، )٢٠٠٠بكRRري، ال(والمبتكRRرات العلمیRRة الزراعیRRة تطبیقRRاً واعیRRاً ومسRRتمراً 

، Nurar( سRRتخدام الRRزراع للتقنیRRات الزراعیRRة اسRRتخدام علمRRي وبكفRRاءة عالیRRةوأفضRRل إنتاجیRRة یتطلRRب ا
، إال أن مزارعRRي الخضRRر فRRي ناحیRRة القیRRارة وعلRRى الRRرغم مRRن اسRRتخدامھم للتقنیRRات الزراعیRRة )٢٠١٠

مجھRول، ( الموصى بھا بمجال زیادة اإلنتاج إال أن ھذا االسRتخدام ھRو دون المسRتوى والكفRاءة المطلوبRة
ى سبیل المثال إن معدل اإلنتاج الحالي للRدونم فRي ناحیRة القیRارة لصRنف الطماطRة بیرسRون ، فعل)٢٠٠٩

دونم في الموسRم /طن ٨-٧دونم في حین إن المستوى المطلوب یتراوح ما بین /طن ٣.٥-٢.٥ھو ما بین 
ن ھRRو أقRRل مRR) والخیRRار والبطاطRRا البصRRل(الواحRRد، كRRذلك فRRإن إنتRRاج الRRدونم لكRRل مRRن الخضRRراوات اآلتیRRة 

وإن انخفRاض اإلنتاجیRة قRد یرجRع لعRدة أسRباب منھRا عRدم ، )٢٠٠٩، مجھRول(نصف المستوى المطلوب 
توفر وسائل اإلنتاج المناسبة مثل األسRمدة والمبیRدات واألصRناف ذات اإلنتاجیRة العالیRة إضRافة إلRى عRدم 

سوى دورة تدریبیRة إقامة دورات تدریبیة لمزارعي الخضر في ناحیة القیارة بمجال زیادة إنتاج الخضر 

                                           
  ٢٠١١ / ٥ / ٩وقبولھ  ١٠/٣/٢٠١١تاریخ تسلم البحث 
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بRرز أھمیRة التRدریب كوسRیلة فعالRة توھنRا . ولمدة أسبوع بمجال تفادي االستخدام الخاطئ للمبیداتواحدة 
في رفع مستوى أداء مزارعي الخضر في ناحیة القیارة في اسRتخدامھم للتقنیRات الزراعیRة الموصRى بھRا 

طلوبة في المعارف والمھارات فإنRھ یجRب أن بكفاءة، ولكي یكون التدریب فعاالً في إحداث التغییرات الم
، )١٩٨٨الخشRاب، (یبنى على أساس االحتیاجات التدریبیة الفعلیة وفي ضRوء الظRروف المحلیRة السRائدة 

خاصRRة وإن التجRRارب العلمیRRة الحدیثRRة أثبتRRت أن اسRRتخدام التقنیRRات الزراعیRRة بكفRRاءة مRRن قبRRل مزارعRRي 
، وھRذا مRا دفRع )٢٠١٠، Nurar(الخضر وتحسین نوعیتھRا  الخضر ھو العامل األساسي في زیادة إنتاج

الباحثان إلجراء ھذا البحRث للتعRرف علRى حاجRة مزارعRي الخضRر فRي ناحیRة القیRارة للتRدریب للتقنیRات 
الزراعیة الموصى بھا بمجال زیادة اإلنتاج وتحدیRد الفRروق فRي درجRة الحاجRة للتRدریب لRزراع الخضRر 

RRذلك فقRRرات، كRRبعض المتغیRRاً لRRي وفقRRادیة فRRوث اإلرشRRات والبحRRدرة الدراسRRان نRRظ الباحثRRال د الحRRمج
االحتیاجRRات التدریبیRRة لمزارعRRي الخضRRر تحدیRRداً فیمRRا یتعلRRق بالتوصRRیات اإلرشRRادیة بمجRRال زیRRادة إنتRRاج 

جمھوریRRة العRRراق عامRRة وفRRي محافظRRة نینRRوى خاصRRة علRRى الRRرغم مRRن توصRRیات وزارة الخضRRر فRRي 
التRي تتعلRق باسRتخدام المRزارعین لإلرشRادات والتوصRیات العلمیRة  والدراسRاتالزراعة بإجراء البحRوث 

، )٢٠١٠، مجھRول(لزیادة اإلنتاج الزراعي وآخرھا مؤتمر تطویر القطRاع الزراعRي فRي شRمال العRراق 
وفیما یتعلRق بRالبحوث والدراسRات العربیRة واألجنبیRة المتعلقRة باالحتیاجRات التدریبیRة لمزارعRي الخضRر 

RRادة اإلنتRRال زیRRد بمجRRد وجRRاج فقNurar )ة ) ٢٠١٠RRي حاجRRى فRRة األولRRرزت المرتبRRي أحRRرة التRRإن الفق
كیفیRة المحافظRة علRى (مزارعي الخضر للتدریب في والیة میشكان في الوالیات المتحدة األمریكیRة ھRي 

بأن ھناك فRروق معنویRة ) ٢٠٠٦(والعبدهللا وآخرون ) ٢٠٠٠( Shrma، ووجد كل من )خصوبة التربة
نRوع العمRر، المسRتوى التعلیمRي، : مزارعي الخضر للتدریب وكل من المتغیRرات اآلتیRةفي درجة حاجة 

  :ویھدف البحث الحالي إلى تحقیق ما یأتي. األسرة والمكانة االجتماعیة
تحدید مستوى حاجة مزارعي الخضر في ناحیة القیارة بمحافظة نینوى للتدریب للتقنیRات الزراعیRة  .١

 .اجالموصى بھا بمجال زیادة اإلنت
تحدید درجة وترتیب حاجة مزارعRي الخضRر فRي ناحیRة القیRارة بمحافظRة نینRوى للتRدریب للتقنیRات  .٢

 .الزراعیة الموصى بھا بمجال زیادة اإلنتاج
: إیجاد الفروق في درجRة حاجRة زراع الخضRر المبحRوثین للتRدریب وفقRاً لكRل مRن المتغیRرات اآلتیRة .٣

السRابق، نRوع المھنRة، مسRتوى التعلRیم، عRدد سRنوات  نوع األسرة، نوع الحیازة المزرعیRة، التRدریب
ولتحقیRق ھRذا الھRدف . زراعة الخضر، مستوى االتصال بمصRادر المعلومRات والمركRز االجتمRاعي

ال توجد فروق معنویة في درجة حاجة زراع الخضRر (ار الفرضیة اإلحصائیة اآلتیة بسوف یتم اخت
 ).ذكورة أع榜هالمبحوثین للتدریب وفقاً لكل من المتغیرات الم

  
  مواد البحث وطرائقھ

الطماطRRRة والخیRRRار والبصRRRل والبطاطRRRا : (اآلتیRRRةشRRRمل مجتمRRRع البحRRRث جمیRRRع زراع الخضRRRر 
م، حیRث تRم حصRر ٢٠١٠مزارعاً عRام  ٦١٩في ناحیة القیارة بمحافظة نینوى والبالغ عددھم ) والكرفس

، ثRم )٢٠٠٩مجھRول، ( عRة نینRوىأسمائھم بالرجوع إلى سج榜ت قسم التخطیط والمتابعة في مدیریة زرا
تRRم . مزارعRRاً  ٦٢البحRRث عینRRة وبRRذلك بلRRغ عRRدد أفRRراد % ١٠أخRRذت مRRنھم عینRRة عشRRوائیة بسRRیطة بنسRRبة 

، عRن طریRق المRزارعین أنفسRھمالمعرفیRة تصمیم استمارة اسRتبیان خاصRة لتحدیRد االحتیاجRات التدریبیRة 
ب الRذي یحتاجونRھ، كمRا أن أخRذ آراء الRزراع وقد تم اختیار ھذه الطریقة كونھا تتیح للRزراع نRوع التRدری

: جRزئین مRناسRتمارة االسRتبیان ، تكونRت )٢٠٠٣عثمRان، (یزید من رغبتھم فRي التRدریب وإقبRالھم علیRھ 
لمتغیRر بالنسRبة : وثRم قیاسRھا كRاآلتياألول تضمن بعض األسئلة الخاصة بالمتغیرات التي شRملھا البحRث 

علمRاً أن زراع الخضRر درجة وصفر لغیر المتRدرب،  ١حدة للمتدرب لمرة واخصصت التدریب السابق 
المبحوثین المتدربین لم یشتركوا إال في دورة تدریبیة واحدة فقRط ولمRدة أسRبوع بمجRال تفRادي االسRتخدام 

درجRة،  ١درجRة وثانویRة  ٢وتم تصRنیف مھنRة المRزارع إلRى أساسRیة وخصصRت لھRا الخاطئ للمبیدات، 
 ٤لخRریج الدراسRة االبتدائیRة و ٣للRذي یقRرأ ویكتRب و ٢درجة لألمي و ١خصصت ولمستوى التعلیم فقد 

لخRRریج الكلیRRة، وتRRم  ٧لخRRریج المعھRRد و ٦ولخRRریج الدراسRRة اإلعدادیRRة  ٥لخRRریج الدراسRRة المتوسRRطة و
حساب عRدد سRنوات زراعRة الخضRر بالسRنین، وتRم قیRاس متغیRر مسRتوى االتصRال بمصRادر المعلومRات 

صف المستویات اآلتیة كثیRراً، أحیانRاً، نRادراً، ال وخصصRت تبمؤشرات مصادر و ٧الزراعیة من خ榜ل 



 مجلة زراعة الرافدین
ISSN: 2224-9796 (Online)  

  ٢٠١٢ )٢(العدد ) ٤٠(المجلد 
ISSN: 1815 – 316 X (Print) 

 

 

 ٢٠

علRRى التRRوالي، وبالنسRRبة للمركRRز االجتمRRاعي فقRRد تRRم قیاسRRھ  ١، ٢، ٣، ٤لھRRذه المسRRتویات األوزان اآلتیRRة 
درجRة وخصصRت  ٥بجمع القیم الرقمیة لفقرات المركRز االجتمRاعي التRي تنطبRق علRى المبحRوثین وھRي 

المتغیRRرات بعRRد  وتRRم اختیRRار ھRRذه. جابRRة المبحRRوث بRRنعم وصRRفر فRRي حالRRة اإلجابRRة بRRـ الواحRRدة فRRي حالRRة إ
ى األدبیات والدراسات السRابقة فRي مجRال البحRث وطبیعRة منطقRة البحRث، فض榜Rً عRن اعتقRاد لاالط榜ع ع
أمRRا الجRRزء  .درجRة حاجRRة الRزراع المبحRRوثین للتRدریبع榜قRRة بإن ھRRذه المتغیRرات قRRد یكRون لھRRا الباحثRان 

فقرة تمثل التقنیات الزراعیRة الموصRى بھRا مRن قبRل مدیریRة  ٢٠لثاني من استمارة االستبیان فقد تضمن ا
لألعRوام  زراعة نینوى وشRعبة زراعRة ناحیRة القیRارة لمزارعRي الخضRر فRي مجRال زیRادة إنتRاج الخضRر

كبیRرة  حاجRة: ، ووضع أمام كل فقرة أربعRة بRدائل تمثRل حاجRة المبحRوثین للتRدریب وھRي٢٠٠٦-٢٠٠٥
اس یRولق. درجRة ١درجRة وال احتRاج  ٢درجات، وقلیلة  ٣درجات، ومتوسطة  ٤للتدریب وخصصت لھا 

درجة حاجة المبحوثین للتRدریب تRم إیجRاد المتوسRط الحسRابي لكRل فقRرة مRن فقRرات االسRتبیان واعتبRرت 
ي بلRغ متوسRطھا حاجRة قلیلRة للتRدریب، والفقRرات التRفأقRل درجRة  ٢الفقرات التي بلغ متوسطھا الحسRابي 

 ٣درجRRة حاجRRة متوسRRطة للتRRدریب، أمRRا الفقRRرات التRRي بلRRغ متوسRRطھا أكثRRر مRRن  ٣-٢ن أكثRRر مRRالحسRRابي 
استمارة االسRتبیان صRیاغة األسRئلة بطریقRة سRھلة  درجات حاجة كبیرة للتدریب، وقد روعي عند تصمیم

لدراسRات السRRابقة، وفRي ضRوء اسRتعراض الباحثRان لألدبیRات وا. ومفھومRة ومنسRجمة مRع أھRداف البحRث
قیاس الصدق الظRاھري فض榜ً عن اللقاء بعدد من العاملین في القطاع الزراعي في ناحیة القیارة، كما تم 

علRى عRدد مRن األسRاتذة فRي قسRم اإلرشRاد الزراعRي ونقRل التقنیRات وكRذلك والمحتوى ل榜ستبیان بعرضRھ 
لحRدائق فRي كلیRة الزراعRة والغابRات األساتذة المختصRین فRي زراعRة الخضRر فRي قسRم البسRتنة وھندسRة ا

مزارعRاً بطریقRة عشRوائیة وممRن لRم  ٢٠والحRذف واإلضRافة تRم اختیRار بجامعة الموصل، وبعRد التعRدیل 
التجزئRة النصRRفیة والتعRدیل بمعادلRRة یشRملوا بالبحRث لملRRئ اسRتمارة االسRRتبیان، وتRم إیجRRاد الثبRات بطریقRRة 

. م٢٠١١خ榜Rل شRھر كRانون األول عRام جمRع البیانRات  ، وتRم٠.٨٥سبیرمان براون وبلغ معامRل الثبRات 
واستخدم المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسRب المئویRة واالختبRار التRائي واختبRار كروسRكال 

  .والس لتحلیل البیانات –
  

  النتائج والمناقشة
ى للتssدریب تحدیssد مسssتوى حاجssة مزارعssي الخضssر المبحssوثی摆 فssي ناحیssة القیssارة بمحافظssة نینssو. أوالً 

تRراوح المRدى النظRري لمسRتوى حاجRة الRزراع  :للتقنیsات الزراعیsة الموصsى بھsا بمجsال زیsادة اإلنتsاج
درجRة وعRد توزیRع المبحRوثین علRى  ٨٠–٢٠المبحوثین للتدریب للتقنیات الزراعیة الموصى بھا ما بRین 

  ).١(ي الجدول كما فالبحث ث榜ث فئات متساویة وفقاً لمستوى حاجتھم للتدریب أظھرت نتائج 
  

  مستوى حاجة مزارعي الخضر المبحوثین للتدریب): ١(الجدول 
  متوسط الحاجة للتدریب  %  عدد المبحوثین  مستوى الحاجة للتدریب

  ٢٨.٤٣٥  ١٤.٥١٦  ٩  واطئ) ٣٩-٢٠(
  ٤٩.٩٦٧  ٣٢.٢٥٨  ٢٠  متوسط) ٥٩-٤٠(

  ٧٠.١٢٣  ٥٣.٢٢٦  ٣٣  عالي) ٨٠-٦٠(
    %١٠٠  ٦٢  المجموع

  
أكثRر مRن نصRفھم ذكRروا بRأنھم بحاجRة كبیRرة  أيمRن المبحRوثین  %٥٣.٢٢٦إن ) ١(یتبRین مRن الجRدول 

نستنتج من ذلك بRأن ھنRاك نقRص  .للتدریب للتقنیات الزراعیة الموصى بھا في مجال زیادة إنتاج الخضر
في معارف ومھارات معظم الزراع المبحوثین في استخدام التقنیات الزراعیة الموصى بھا بمجال زیRادة 

  .اجاإلنت
تحدید درجة وترتیب حاجة مزارعي الحضر في ناحیة القیارة بمحافظة نینsوى للتsدریب للتقنیsات . ثانیاً 

لتصRنیف فقRرات االسRتبیان وفقRاً لدرجRة حاجRة المبحRوثین  :الزراعیة الموصى بھا بمجsال زیsادة اإلنتsاج
  ).٢(للتدریب أظھرت النتائج كما في الجدول 

أكثRRر مRRن نصRRف  أيفقRRرة مRRن فقRRرات االسRRتبیان  ٢٠رة مRRن مجمRRوع فقRR ١١إن ) ٢(یتبRRین مRRن الجRRدول 
  .الفقرات أبدى فیھا الزراع المبحوثین حاجة كبیرة للتدریب
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وعند ترتیب فقرات االستبیان وفقاً للمتوسط الحسابي لحاجة المبحRوثین للتRدریب لكRل فقRرة كانRت النتRائج 
  ).٣(كما في الجدول 

  وفقاً لدرجة الحاجة للتدریب تصنیف فقرات االستبیان): ٢(الجدول 
  %  عدد الفقرات  (*)الدرجة  الفئة

  ١٥  ٣  فأقل )٢(   حاجة قلیلة للتدریب
  ٣٠  ٦  )٣- ٢(أكثر من   حاجة متوسطة للتدریب

  ٥٥  ١١  )٣(أكثر من   حاجة كبیرة للتدریب
  ٤= الدرجة القصوى (*) 

  
  لمبحوثین للتدریبترتیب فقرات االستبیان حسب المتوسط الحسابي لحاجة ا): ٣(الجدول 

  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  الرتبة  *الفقرة
  ٠.٩٢١  ٣.٧٤٢  ١  كیفیة الحفاظ على خصوبة التربة

  ٠.٨٧٦  ٣.٥٥٦  ٢  كیفیة استخدام أصناف بذور ذات إنتاجیة عالیة
  ٠.٧٥٥  ٣.٥١٠  ٣  معرفة  تأثیر كثافة الغطاء النباتي على كمیة اإلنتاج

  ٠.٧٢٣  ٣.٣٨٥  ٤  یوت الب榜ستیكیةكیفیة الزراعة في الب
  ١.١٤٢  ٣.٣٢٢  ٥  معرفة طرق الوقایة من اآلفات

  ٠.٨٤٦  ٣.٣٠٩  ٦  كیفیة استخدام الدورات الزراعیة
  ١.٠٥١  ٣.٢٧٤  ٧  كیفیة الحصول على نسبة إنبات عالیة

  ١.٠٦٨  ٣.٢٣٣  ٨  معرفة أفضل عمق ومسافة لوضع البذور
  ١.٠٧٥  ٣.١٦٦  ٩  معرفة تقدیر احتیاج النبات للسماد

  ١.١٨٦  ٣.١١٤  ١٠  كیفیة إعداد مشاتل الخضر قبل زراعتھا
  ١.٠٤٩  ٣.٠٤٥  ١١  كیفیة تفادي االستخدام الخاطئ للمبیدات

  ١.١٠٧  ٢.٨٧٧  ١٢  معرفة طرق الحفاظ على الحشرات النافعة
  ١.٠٥٤  ٢.٦٤٠  ١٣  كیفیة تجھیز المحصول للتسویق

  ٠.٨٢٠  ٢.٦١١  ١٤  معرفة التوقیت المناسب لمكافحة األدغال
  ٠.٧٩٧  ٢.٣٧٥  ١٥  كیفیة الري حسب أطوار نمو النبات

  ٠.٧٦٤  ٢.٢٥٠  ١٦  معرفة العمق المناسب للحراثة لكل نوع من الخضر
  ٠.٦٧٨  ٢.١٤٣  ١٧  كیفیة تقلیل تكالیف اإلنتاج

  ٠.٦١٩  ١.٤٨٢  ١٨  كیفیة استخدام طریقة الري بالتنقیط
  ٠.٥٤٣  ١.٣١٥  ١٩  كیفیة استخدام طریقة الري بالرش

  ٠.٤١٨  ١.٠٢٣  ٢٠  معرفة أھمیة استخدام العمالة الماھرة المدربة
  .الفقرات تمثل التقنیات الزراعیة الموصى بھا من قبل مدیریة زراعة نینوى لمزارعي الخضر في ناحیة القیارة* 
  

ة كیفیR(إن الفقرة التي أحRرزت الترتیRب األول فRي حاجRة المبحRوثین للتRدریب ھRي ) ٣(یتبین من الجدول 
حاجRRة كبیRRرة للتRRدریب درجRRة وھRRي تمثRRل  ٣.٧٤٢بمتوسRRط حسRRابي قRRدره ) الحفRRاظ علRRى خصRRوبة التربRRة

، وقRد یرجRع ذلRك )٢٠١٠، Nurar(، وتتفق ھذه النتیجRة مRع مRا وجRده ٠.٩٢١وبانحراف معیاري قدره 
رعRي إلى أن الحفاظ على خصوبة التربة یحتاج إلى معارف ومھارات علمیة كبیرة یفتقد إلیھا معظم مزا

) معرفة أھمیRة اسRتخدام العمالRة المRاھرة المدربRة(فیما أحرزت المرتبة األخیرة فقرة . الخضر المبحوثین
، ٠.٤١٨درجة وھي تمثل حاجة قلیلة للتRدریب وبRانحراف معیRاري قRدره  ١.٠٢٣بمتوسط حسابي قدره 

أسRرھم فRي القیRام  أغلب مزارعي الخضر فRي ناحیRة القیRارة یعتمRدون علRى أفRرادإلى أن ذلك وقد یرجع 
  .بالعملیات الزراعیة في حقولھم ونادراً ما یستخدمون عمالة خارجیة

  :إیجاد الفروق في درجة حاجة زراع الخضر المبحوثی摆 للتدریب وفقاً للمتغیرات اآلتیة. ثالثاً 
عنRRد مقارنRRة متوسRRطي الحاجRRة للتRRدریب لRRذوي األسRRر البسRRیطة والمركبRRة باسRRتخدام  :نssوع األسssرة. ١

وھRي قیمRة معنویRة عنRد مسRتوى ** ٥.١٣٣المحسRوبة  tبلغت قیمRة ) ٤(تبار التائي كما في الجدول االخ
وبRRذلك نRRرفض فرضRRیة العRRRدم ونقبRRل الفرضRRیة البدیلRRRة أي أنRRھ یوجRRد فRRRرق معنRRوي فRRي حاجRRRة  ٠.٠١
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 Shrmaالمبحوثین للتدریب لذوي األسRر البسRیطة والمركبRة، وتتفRق ھRذه النتیجRة مRع مRا وجRده كRل مRن 
، وقRRد یعRRود سRRبب ذلRRك إلRRى أن المRRزارعین ذوي األسRRر المركبRRة )٢٠٠٦(والعبRRدهللا وآخRRرون ) ٢٠٠٠(

كبیرة في زیادة إنتاجھم والحصول على دخRل عRالي باسRتخدام التقنیRات الموصRى بھRا بكفRاءة لدیھم رغبة 
  .إلعالة أسرھم الكبیرة مما انعكس ذلك على ارتفاع حاجتھم للتدریب

متوسRRطي الحاجRRة للتRRدریب للمRRالكین والمسRRتأجرین باسRRتخدام د مقارنRRة نRRع :یssةنssوع الحیssازة المزرع. ٢
وھRي قیمRة معنویRة عنRد مسRتوى ** ٧.٨٩٤المحسوبة  t، بلغت قیمة )٤(االختبار التائي كما في الجدول 

وبRRذلك نRRرفض فرضRRیة العRRدم ونقبRRل الفرضRRیة البدیلRRة أي أنRRھ یوجRRد فRRرق معنRRوي فRRي حاجRRة ، ٠.٠١
للمالكین والمستأجرین، وقد یعود سبب ذلك إلى أن المزارعین المالكین أكثRر اھتمامRاً المبحوثین للتدریب 

ممRا انعكRس ذلRك علRى ارتفRاع حRاجتھم الموصى بھا وبكفRاءة لزیRادة إنتRاجھم  عیةاباستخدام التقنیات الزر
  .رات محدودةتللتدریب مقارنة بمستأجري األراضي لف

الحاجRRة للتRRدریب للمتRRدربین وغیRRر المتRRدربین باسRRتخدام عنRRد مقارنRRة متوسRRطي  :التssدریب السssابق. ٣
وھي قیمRة غیRر معنویRة عنRد مسRتوى  ٠.١٤المحسوبة  tبلغت قیمة  )٤(في الجدول االختبار التائي كما 

، وبذلك نقبل فرضیة العدم، أي أنھ ال یوجد فروق معنویة في متوسRط الحاجRة للتRدریب للمتRدربین ٠.٠٥
لRك إلRى ضRعف الRدورة التدریبیRة مRن حیRث المRادة التدریبیRة أو قلRة كفRاءة وغیر المتRدربین، وقRد یرجRع ذ

  .المدربین وبالتالي عدم استفادة المتدربین من الموضوعات التي تضمنتھا الدورة التدریبیة
للذین یمتھنRون الزراعRة كمھنRة أساسRیة عند مقارنة متوسطي حاجة المبحوثین للتدریب  :نوع المھنة. ٤

 t، بلغRRت قیمRRة )٤(باسRRتخدام االختبRRار التRRائي كمRRا فRRي الجRRدول لزراعRRة كمھنRRة ثانویRRة والRRذین یمتھنRRون ا
وبRRRذلك نRRRرفض فرضRRRیة العRRRدم ونقبRRRل ، ٠.٠١وھRRRي قیمRRRة معنویRRRة عنRRRد مسRRRتوى ** ٩.٨٤٥المحسRRRوبة 

الفرضیة البدیلة، أي أنھ یوجد فرق معنوي في متوسط الحاجة للتدریب لك榜 الفئتین، وقد یرجع ذلRك إلRى 
ع الRذین یمتھنRون الزراعRة كمھنRة أساسRیة یسRRعون لرفRع مRدخوالتھم عRن طریRق زیRادة إنتRRاجھم أن الRزرا

وبالتالي تعلم استخدام التقنیات الزراعیRة الموصRى بھRا فRي مجRال زیRادة اإلنتRاج بكفRاءة ممRا انعكRس ذلRك 
  .على زیادة حاجتھم للتدریب

  
  ثین للتدریبنتائج االختبار التائي للفروق في حاجة المبحو): ٤(الجدول 

  المحسوبة tقیمة   متوسط الحاجة  النسبة  العدد  الفئات  المتغیرات

  نوع األسرة
** ٥.١٣٣  ٦٣.٣٥٢  ٣٠.٦٤٥  ١٩  بسیطة

  ٥٤.٨٧٧  ٦٩.٣٥٥  ٤٣  مركبة  معنوي

  نوع الحیازة
** ٧.٨٩٤  ٦٥.٩٧٢  ٥٩.٦٧٧  ٣٧  ملك

  ٥١.٨٨٨  ٤٠.٣٢٣  ٢٥  إیجار  معنوي

  التدریب السابق
  ٠.١٤  ٥٦.٩٦٣  ٢٢.٥٨٠  ١٤  متدرب لمرة واحدة

  ٥٨.١٢٢  ٧٧.٤٢٠  ٤٨  غیر متدرب  غیر معنوي

  نوع المھنة
  **٩.٨٤٥  ٦٧.٠٢٥  ٤١.٩٣٥  ٢٦  الزراعة كمھنة أساسیة

  ٤٨.٩٢٧  ٥٨.٠٦٥  ٣٦  الزراعة كمھنة ثانویة  معنوي
  .٠.٠١معنوي عند مستوى ** 
  
 –ام اختبRRار كروسRRكال اسRRتخدتRRم للكشRRف عRRن اخRRت榜ف حاجRRة المبحRRوثین للتRRدریب  :مسssتوى التعلssیم. ٥

، ٠.٠١وھRي قیمRة معنویRة عنRد مسRتوى ** ٨.٤٥المحسRوبة  H، بلغRت قیمRة )٥(والس كما في الجدول 
وبذلك نرفض فرضیة العدم ونقبل الفرضیة البدیلة، أي أنھ یوجد اخت榜ف فRي حاجRة المبحRوثین للتRدریب 

RRده كRRا وجRRع مRRة مRRذه النتیجRRق ھRRیم، وتتفRRتوى التعلRRر مسRRاً لمتغیRRلوفق RRن مShrma )دهللا ) ٢٠٠٠RRوالعب
المرتفRع أكثRر علمRاً ، وقد یعود سبب ذلك إلى أن المRزارعین ذوي المسRتوى التعلیمRي )٢٠٠٦(وآخرون 

  .بكیفیة االستخدام العلمي الكفوء للتقنیات الزراعیة الموصى بھا بمجال زیادة إنتاج الخضر
ي قیمRRة معنویRRة عنRRد مسRRتوى وھRR** ٧.٧٤المحسRRوبة  HبلغRRت قیمRRة  :عssدد سssنوات زراعssة الخضssر. ٦

، وبذلك نرفض فرضیة العدم ونقبRل الفرضRیة البدیلRة، أي أنRھ یوجRد اخRت榜ف )٥(كما في الجدول  ٠.٠١
فRRي حاجRRة المبحRRوثین للتRRدریب وفقRRاً لمتغیRRر عRRدد سRRنوات زراعRRة الخضRRر، وقRRد یرجRRع ذلRRك إلRRى الخبRRرة 

فیRة زیRادة إنتRاجھم باالسRتخدام الكفRوء كبیRرة فRي كیللخضRر المكتسبة للزراع الذین عدد سنوات زراعتھم 
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للتقنیات الزراعیة الموصى بھا بمRا انعكRس ذلRك علRى قلRة حRاجتھم للتRدریب مقارنRة بRالزراع الRذین عRدد 
  .یلةسنوات زراعتھم للخضر قل

وھRRي قیمRRة غیRRر  ٠.١٦المحسRRوبة  HبلغRRت قیمRRة  :مسssتوى االتصssال بمصssادر المعلومssات الزراعیssة. ٧
، أي أنھ ال یوجد اخت榜ف في حاجة المبحوثین للتRدریب )٥(وكما في الجدول  ٠.٠٥معنویة عند مستوى 

ضRRعف مصRRادر المعلومRRات إلRRى وفقRRاً لمتغیRRر مسRRتوى االتصRRال بمصRRادر المعلومRRات، وقRRد یرجRRع ذلRRك 
الزراعیة مRن حیRث المRادة التعلیمیRة ذات الفائRدة العلمیRة ممRا أدى إلRى تقRارب حاجRة المبحRوثین للتRدریب 

  .عن مستوى اتصالھم بمصادر المعلومات الزراعیة بغض النظر
وكمRا  ٠.٠١وھي قیمة معنویة عنRد مسRتوى ** ٦.٣٣٤المحسوبة  Hبلغت قیمة  :المركز االجتماعي. ٨

، أي أنھ یوجد اخت榜ف فRي حاجRة المبحRوثین للتRدریب وفقRاً لمتغیRر المركRز االجتمRاعي، )٥(في الجدول 
Rل الفرضRن وبذلك نرفض فرضیة العدم ونقبRل مRده كRا وجRع مRة مRذه النتیجRق ھRة، وتتفRیة البدیلShrma 

ذوي المركRRز االجتمRRRاعي  عینروقRRRد یرجRRع ذك إلRRى أن المRRRزا). ٢٠٠٦(والعبRRدهللا وآخRRرون ) ٢٠٠٠(
العالي أكثر معرفة في كیفیة استخدام التقنیات الزراعیة الموصى بھا بمجال زیادة اإلنتاج بحكم مركزھم 

  .االجتماعي العالي
  

  والس للفروق في حاجة المبحوثین للتدریب –نتائج اختبار كروسكال ): ٥(ل الجدو
  المحسوبة Hقیمة   متوسط الترتیب  الوسیط  العدد  الفئات  المتغیرات

  مستوى التعلیم

  ٥٥.٦  ٦٦  ٨  أمي

٨.٤٥**  
  معنوي

  ٤٩.٣  ٦٥  ١٣  یقرأ ویكتب
  ٤٧.٢  ٦٤  ١٨  خریج ابتدائیة

  ٤٤.٨  ٦٢  ١١  خریج متوسطة
  ٤٣.١  ٦١  ٧  إعدادیةخریج 

  ٤٢.٨  ٥٨  ٥  خریج كلیة

عدد سنوات 
  زراعة الخضر

)٥٢.٣  ٦٤  ١٢  )١٠-٤  
٧.٧٤**  

  ٤٩.٢  ٦٢  ٣٢  )١٧-١١(  معنوي
)٤٤.٦  ٥٦  ١٨  )٢٤-١٨  

مستوى االتصال 
بمصادر 
  المعلومات

  ٤٩.٨  ٥٧  ٢١  ضعیف) ١٢-٧(
٠.١٦  

  ٤٨.٢  ٥٨  ٣٠  متوسط) ١٨-١٣(  غیر معنوي
  ٥١.٣  ٥٥  ١١  عالي) ٢٤-١٩(

المركز 
  االجتماعي

  ٥٣.٣  ٦٣  ٢١  واطئ) ٢أقل من (
٦.٣٣٤**  
  ٤٨.١  ٦٠  ٣١  متوسط) ٤-٢(  معنوي

  ٤٥.٤  ٥٤  ١٠  عالي) ٤أكثر من (
  .٠.٠١معنوي عند مستوى ** 

  
  :مما سبق نستنتج ما یأتي

م ذكRروا بRأنھفRي ناحیRة القیRارة بمحافظRة نینRوى من زراع الخضر المبحRوثین % ٨٥.٤٨٤وجد أن  .١
كمRRا وجRRد بRRأن الRRزراع المبحRRوثین ذكRRروا بRRأنھم بحاجRRة إلRRى بحاجRRة متوسRRطة إلRRى كبیRRرة للتRRدریب، 

ولكRن بRدرجات متفاوتRة،  الموصى بھا بمجال زیادة إنتاج الخضRرالتدریب لجمیع التقنیات الزراعیة 
نسRRتنتج مRRن ذلRRك بRRأن ھنRRاك نقRRص فRRي معRRارف معظRRم الRRزراع المبحRRوثین فRRي اسRRتخدام التقنیRRات 

 .عیة الموصى بھا بشكل عام، ولكافة التقنیات الموصى بھاالزرا
للتقنیRات الزراعیRة الموصRى بھRا المبحRوثین للتRدریب درجة حاجRة ن ھناك فروق معنویة في بأوجد  .٢

عRRدد و مسRRتوى التعلRRیمو نRRوع المھنRRةو نRRوع الحیRRازةو نRRوع األسRRرة: لمتغیRRرات اآلتیRRةكRRل مRRن اوفقRRاً ل
أن الزراع ذوي األسRر البسRیطة أكثRر ماعي، نستنتج من ذلك سنوات زراعة الخضر والمركز االجت

حاجRRة للتRRدریب مRRن الRRزراع ذوي األسRRر المركبRRة، وأن الRRزراع الRRذین یملكRRون األراضRRي الزراعیRRة 
التRي یزرعونھRا ھRRم أكثRر حاجRة للتRRدریب مRن الRزراع المسRRتأجرین، وأنRھ كلمRا كانRRت الزراعRة ھRRي 

جتھم التدریبیRRة، إضRRافة إلRRى ذلRRك فRRإن ارتفRRاع المسRRتوى المھنRRة األساسRRیة للRRزراع كلمRRا ازدادت حRRا
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العلمي للمبحوث أدى إلى زیادة معارفھم في االسRتخدام العلمRي الكفRوء للتقنیRات الزراعیRة الموصRى 
كRRذلك فإنRRھ كلمRRا ازدادت عRRدد سRRنوات العمRRل فRRي زراعRRة بھRRا، وبالتRRالي قلRRة حRRاجتھم إلRRى التRRدریب، 
ام التقنیRRات الزراعیRRة الموصRRى بھRRا وقلRRة حRRاجتھم إلRRى الخضRRر كلمRRا ازدادت خبRRرتھم فRRي اسRRتخد

التدریب، وأنھ كلما كان المركز االجتمRاعي للRزراع مRنخفض زادت حRاجتھم إلRى التRدریب للتقنیRات 
 .الزراعیة الموصى بھا بمجال زیادة إنتاج الخضر

  :وعلیھ یوصي الباحثان بما یأتي
تخدام التقنیRات الزراعیRRة الموصRى بھRRا فRي ناحیRRة القیRارة فRRي اسRتطRویر معRارف مزارعRRي الخضRر  .١

مRن قبRل ولكل تقنیة موصRى بھRا من خ榜ل إقامة برامج تدریبیة مخططة الخضر بمجال زیادة إنتاج 
وخاصRة مركRز نینRوى لإلرشRاد والتRدریب الزراعRي الدوائر الزراعیة المختصة في محافظة نینوى 

 .مستوى أدائھم في ھذا المجالع وذلك لرفع اووفقاً ل榜حتیاجات التدریبیة الفعلیة للزر
حاجRRة أعلRRى المبحRRوثین الRRزراع ضRRرورة تركیRRز التRRدریب علRRى التقنیRRات الزراعیRRة التRRي أبRRدى فیھRRا  .٢

كیفیة الحفاظ على خصوبة التربRة ومعرفRة االسRتخدام العلمRي ألصRناف البRذور ذات (وھي للتدریب 
RRى كمیRRاتي علRRاء النبRRة الغطRRأثیر كثافRRة تRRة ومعرفRRة العالیRRراإلنتاجیRRاج الخضRRز ). ة إنتRRذلك تركیRRوك

التRRدریب علRRى الRRزراع ذوي األسRRر البسRRیطة والRRذین یملكRRون أراضRRیھم الزراعیRRة والRRذین یمتھنRRون 
الزراعRRة كمھنRRة أساسRRیة فRRي معیشRRتھم وذوي المسRRتوى التعلیمRRي المRRنخفض والRRذین عRRدد سRRنوات 

Rدوا حاجRونھم أبRن زراعتھم للخضر قلیلة وذوي المركز االجتماعي المنخفض، كRر مRدریب أكثRة للت
 .غیرھم من الزراع المبحوثین
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to determine the training needs for 

vegetable cultivators in AL-Gyyara District in the field of techniques to 
increasing production and its relationship with some variables. The research 
sample included 62 respondents, data were collected through an interview after 
testing the validity and reliability of the questionnaire. The researchers used 
Arthmeticmen, Kruskal-Wallis test and t-test to analyze the data. It was found 
that 53.226% of the respondents perceived high needs for training. The item 
(How to preserve the fertility of soil) get the first rank for its training needs. 
There were significant differences in the degree of training needs according to: 
type of family, type of land tenure, type of job, educational level, number of 
years of cultivating vegetables and social status, while no significant 
differences according to: previous training, and sources of information were 
revealed. 

  
  المصادر

دراسRة مسRتوى المRزارعین المعرفRي ألھRم العملیRات الزراعیRة المRؤثرة ). ٢٠٠٠(البكري، محمد صالح 
مجلة اتحاد الجامعRات العربیRة . على إنتاجیة الرمان بمنطقة الطائف بالمملكة العربیة السعودیة

  .٣٧٨-٣٥٩): ١( ٨للدراسات والبحوث الزراعیة، جامعة عین شمس، القاھرة، مصر، 
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سRة احتیاجRات التدریبیRة لمزارعRي مشRروع ري الجزیRرة درا). ١٩٨٨(الخشاب، رضوان ذنRون یRونس 
  .رسالة ماجستیر، كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصل. الشمالي بمحافظة نینوى
محافظRة التRأمیم نحRو اسRتخدام / اتجاھRات ف榜حRي الحویجRة ). ٢٠٠٤(الطائي، عبدالستار محمود عثمRان 

Rقتھا بالعوامل الشخص榜الیةبعض التقنیات الزراعیة وعRادیة واالتصRة واالقتصRیة واالجتماعی .
  .أطروحة دكتوراه، كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصل

دراسRRة لRRبعض العوامRRل االقتصRRادیة ). ٢٠٠٦(العبRRدهللا، محمRRد أحمRRد وسRRمعان العطRRوان ورفیRRق صRRالح 
مجلRRRة جامعRRRة دمشRRRق للعلRRRوم . واالجتماعیRRRة لمزارعRRRي الخضRRRار فRRRي محافظRRRة ریRRRف دمشRRRق

  .١٦٤-١٤٧): ٢( ٢٢جامعة دمشق،  الزراعیة،
إدراك مسؤولي بعض المراكز اإلرشادیة لRبعض األنمRاط الشخصRیة ). ٢٠٠٣(عثمان، محمود إسماعیل 

 ٨٤المجلRة المصRریة للبحRوث الزراعیRة، القRاھرة، مصRر، . للمتدربین من المرشدین والRزراع
)٣٠.(  

المنظمة العربي للتنمیRة الزراعیRة، . ١٩٩٩تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي لعام ). ٢٠٠٠(مجھول 
  .١٤٧-١٤٤الخرطوم، جمھوریة السودان، 

قسم التخطیط والمتابعRة، مدیریRة زراعRة نینRوى، وزارة . ٢٠٠٩التقریر السنوي لعام ). ٢٠٠٩(مجھول 
  .الزراعة، العراق

توصRRRیات مRRؤتمر تطRRRویر القطRRRاع الزراعRRي فRRRي شRRمال العRRRراق، وزارة الزراعRRRة، ). ٢٠١٠(مجھRRول 
  .، أربیل، العراق٣٠/٣/٢٠١٠

Nurar, S. E. (2010). Education needs of Michigan farmers. Journal of 
Extension, 48 (3): 6-14. 

Shrma, R. C. (2000). Inclination of potato growers on training needs. Journal of 
Extension and Education, 19 (2): 332-338. 

Watts, L. H. (1984). The Organization Setting For Agricultural Extension. A 
Reference Manual, 2nd ed., Roma. 


